REGLEMENT FOR STRAFFER OG BØTER (RSB)
GJELDER I ALLE NORSKE RITT FOR ALLE KLASSER/GRENER/DISIPLINER.
STRAFFEN/BOTEN BETALES AV RYTTER, LAG ELLER ARRANGØR.
Bøter gjelder kun for klasser M/K-junior og eldre. Andre straffereaksjoner gjelder for
alle klasser.
HENDELSER I LØPET:

STRAFFEREAKSJON:

1.

Start uten å ha signert startprotokoll

Rytter: kr 150 i bot

2.

SYKKELEN

3.

2.1 Stille til start med sykkel som ikke er i
henhold til reglementet

Start nektes

2.2 Under løpet å ha brukt en sykkel som
ikke er i henhold til reglementet

Tas ut eller diskvalifiseres

BEKLEDNING/ARRANGEMENT
3.1 Stille til start i ureglementert antrekk
(farge og layout)

Før start: Start nektes
Etter rittet:
Rytter: kr 250-1.000
Lag: kr. 500-1.500

3.2 Stille til start med
ureglementert reklame

Lag: for hver rytter som benytter
ureglementert reklame:
kr 200-500 (trøye)
kr 200-500 (tempodrakt)

3.3 Rytter som ikke bærer Nasjonal
mesterskapstrøye

Rytter: kr 1.000

3.4 Rytter som ikke bærer
ledertrøyen i NC

Rytter: kr 250
Lag: kr 500

3.5 Ureglementert teamnavn/
kommersielt navn på start- og
resultatlister

Arrangør: 1. gangs overtredelse = advarsel
kr 1.000-3.000 utover advarsel pr rytter.
Klubb/KF: 1. gangs overtredelse = advarsel
kr 5.000-10.000 utover advarsel pr rytter.

3.6 Start i ritt uten gyldig lisens

Rytter: kr. 1000
Arrangør: kr 1.000 pr rytter

3.7 Pengepremier i turritt

Arrangør: tilsvarende premiebeløpet

3.8 Bruk av tidtaking/rangering i
trimritt

Arrangør: kr 5.000

3.9 Rytter til start uten obligatorisk hjelm

Start nektes

3.10 Rytter fjerner hjelmen i løpet

Tas ut av løpet og kr 200 i bot

3.11 Rytter starter i falskt navn

Tas ut av løpet og kr. 500-1000 i bot
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4.

Ryggnummer, skuldernummer,
rammenummer forandret, brettet eller
feil plassert

Rytter: kr 150 i bot

5.

Startnummer eller rammenummer
usynlig eller uleselig
Ikke levere inn/ta av startnummer etter å
ha brutt løpet

Rytter: kr 150 i bot

7.

Ta av eller på et ureglementert klesplagg

Rytter: kr 250. Lagleder: kr 250 i bot

8.

Ureglementert hjelp til rytter fra et annet
lag

Hver av de angjeldende ryttere:
Diskvalifikasjon og kr 200 i bot

10.

Spurt

6.

11

Rytter: kr 100 i bot

10.1

Bryting av valgt spurtlinje, farlig
manøver, hindre andre ryttere

Diskvalifikasjon og kr 200 i bot

10.2

Ureglementert spurt

Deplassering til siste plass i feltet og kr 200 i
bot

10.3

Dra/trekke i konkurrentens trøye

Rytter: kr 150 i bot

10.3.3 I den siste kilometeren av
løpet

Diskvalifikasjon og kr 150 i bot

Dytting/skyving
11.1

Skyve i fra på bil, motorsykkel
eller annen rytter

Rytter: kr 100 pr. gang i bot

11.2

Dytting innen lag

Hver av de angjeldende ryttere:
kr 100 pr. gang i bot

11.3

Dytting/skyving av rytter fra et
annet lag

Rytter som dytter/skyver:
Tas ut av løpet og kr 150 i bot

11.4

Dyttet av tilskuer

kr 100 i bot

12

Med hensikt hindre en rytter eller en
lagbil

Rytter: Tas ut av løpet og kr 150 i bot

13

Forbudt hjelp til en annen rytter i
avsluttende runder

Angjeldende ryttere:
Tas ut av løpet og kr 150 i bot

14

Med vilje ha avveket fra løypen, forsøke å
oppnå plassering uten å ha kjørt hele
distansen, gå inn i igjen i løpet etter å ha
sittet/hengt på bil eller motorsykkel

Tas ut av løpet og kr 200 i bot

15

Utilsiktet avvik fra løypen, som medfører
en fordel.

Tas ut av løpet

16

Passering av nedfelt jernbanebom

Tas ut av løpet

17

Juks, forsøk på juks, avtale mellom
ryttere fra forskjellige lag.

Hver av de angjeldende ryttere:
diskvalifikasjon og kr 200 i bot
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18

Rytter henger på sin lagbil:

Rytter som henger på annet
motorkjøretøy:

Rytter: tas ut av løpet og kr 200 i bot
Lagleder: tas ut av løpet og kr 200 i bot
Laget: bilen utelukkes fra resten av løpet uten
mulighet for replassering.
Tas ut av løpet og kr 200 i bot
Annen lisensinnehaver som er ansvarlig for
kjøretøyet: tas ut av løpet og kr 200 i bot.
Dersom kjøretøyet er et annet lags lagbil:
laglederen fra det laget tas ut av løpet og bilen
utelukkes fra resten av løpet uten mulighet for reinnsetting

19

Ligge bak et kjøretøy
19.1
19.2

Kort tid
Over en tid

20

Irregulært havari eller medisinsk hjelp

21

Ledsager som lener seg ut eller som
holder utstyr ut av bilen

22

Motorsykkel som medbringer annet
utstyr enn hjul

23

Ulovlig "langing"
- på de første 50 km
- på de siste 20 km

Rytter: kr 100 i bot
Rytter: kr 100 i bot og diskvalifikasjon for
ikke å ta hensyn til 1. advarsel
Annen lisensinnehaver, ansvarlig for
kjøretøyet: kr 200 i bot
Rytter: kr 150 i bot
Under de siste 20 km: diskvalifikasjon og kr 150 i
bot
Lagleder:
1. gang: kr 500 i bot
2. gang: kr 750 i bot
Motorsyklist: tas ut av rittet og kr 200 i bot

Rytter: kr 150 i bot
Rytter: kr 500 i bot
Andre lisensholdere: kr 500 i bot
Rytter: kr 100 i bot pr. gang
Andre lisensinnehavere: kr 200 i bot pr. gang

24

Ureglementert "langing"

25

Brudd på reglementet som gjelder
kjøretøyenes bevegelser i løpet

Sjåfør: kr 200 i bot

26

Hindre et offisielt kjøretøy

27

Nekte å ta en kommissær med i bilen

Rytter: kr 100 i bot
Andre lisensinnehavere: kr 200 i bot
Lagleder: kr 200. i bot

29

Ikke respektere instrukser fra arrangør
eller kommissærer

Rytter: fra kr 100 til kr 300 i bot
Andre lisensinnehavere: fra kr 200 til kr 500 i bot

29.1 Ikke respektere instrukser som
gjelder kjøretøy

- En dags løp: bilen blir plassert sist i servicekøen
for hele løpet

30

Fornærmelser, trusler eller usømmelig
oppoppførsel

Enhver lisensinnehaver: fra kr 100 til kr 500 i bot

31

Tilfeller av voldshandlinger
31.1

Mellom ryttere

kr 200 pr. gang i bot
Tas ut av løpet ved spesielt aggressive tilfeller
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31.2

Mot enhver annen

Rytter: tas ut av løpet og kr 200 i bot
Andre lisensinnehavere: kr 1000 i bot

32

Tyveri av mat og drikke eller andre ting
under løpet

Enhver lisensinnehaver: kr 500 i bot

33

Bruk av glassflasker

Enhver lisensinnehaver: kr 100 i bot

34

Slenge fra seg ting på en utilbørlig måte

Enhver lisensinnehaver: kr 100 i bot

35

Slenge fra seg noe av glass

36

Krysse mållinjen mot rittets kjøreretning,
med startnummer på.

Enhver lisensinnehaver: tas ut av løpet og kr 100 i
bot
Rytter: kr 100 i bot

37

Ikke møte på seiersseremoni

INDIVIDUELLE TEMPOLØP:
40
Rytter som ikke overholder distanser og
avstand
40.1

Pace

Rytter: tap av premiepenger og Cup-poeng og kr
200 i bot.
Rytter: kr 100 i bot
Tidsstraff i henhold til tabellen i art. 12.1.041 og kr
100 i bot

41

Følgebiler som ikke respekterer 10
meters grensen

Lagleder: kr 200 i bot
Rytter: 20" tidsstraff

42

Brudd på forskriftene som gjelder løypa
og oppvarming

Lagleder: kr 200 i bot
Rytter: kr 100 i bot
Arrangør: kr 500 i bot

LAGTEMPO:
43
Lag som starter før alle lagets deltakere
er på plass

10' tidsstraff

44

Rytterne overholder ikke distanser og
avstand

Hver rytter: kr 150 i bot

44.1

Hver rytter: tidsstraff i henhold til tabellen i art.
12.1.041 og kr 100 i bot

Pace

45

Dytting mellom ryttere fra samme lag

46

Følgebiler som ikke respekterer 10metersgrensen

47

Brudd på forskriftene som gjelder løypa
og oppvarming

Laget: diskvalifiseres og kr 200 i bot på hver av de
involverte rytterne
Lagleder: kr 200 i bot
Lagleder: kr 200 i bot
Rytter: kr 100 i bot
Arrangør: kr 500 i bot
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